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TIÊM CHỦNG CHO
BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

PHÒNG TƯ VẤN VỀ
“LỖ MỞ THÔNG RA DA”

NGND GS TS BS
Nguyễn Đình Hối
Giám đốc đầu tiên

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM R
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực thuộc Đại học Y Dược TPHCM,
được xây dựng trên mô hình tiên tiến của sự kết hợp Trường – Viện trong
điều trị, đào tạo và nghiên cứu y học, là nơi hội tụ hơn 700 thầy thuốc gồm
các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ là giảng viên Đại học Y Dược TPHCM.

BAN GIÁM ĐỐC
PGS TS BS
MỤC TIÊU
Nguyễn Hoàng Bắc
- Phát huy thế mạnh của một Trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên
Giám đốc
khoa sâu có chất lượng cao.

- Là nơi nghiên cứu khoa học trong sự nghiệp phát triển y học nước nhà.
- Đào tạo nâng cao và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong
nước và các nước trong khu vực.
PGS TS BS
Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

SỨ MỆNH
- Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị y tế hiện đại,
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn khẳng định trách nhiệm của
mình trong việc phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân với chất lượng
cao nhất.

TS BS
Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

HOÀI BÃO
- Là bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam.
- Điều trị chuyên khoa sâu.
- Đạt tiêu chuẩn quốc tế.

HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN CỦA SỰ KẾT HỢP TRƯỜNG - VIỆN, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y
DƯỢC TPHCM LUÔN ĐƯỢC SỰ THAM VẤN THƯỜNG XUYÊN VỀ CHUYÊN MÔN CỦA CÁC THẦY, CÔ
CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC NHƯ:
PGS BS Nguyễn Mậu Anh
Chuyên khoa Ngoại Tiêu Hóa

GS TS BS Đặng Vạn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

PGS TS BS Nguyễn Thy Khuê
Chuyên khoa Nội tiết

GS TS BS Nguyễn Sào Trung
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh

GS TS BS Nguyễn Thanh Bảo
Chuyên khoa Vi sinh

PGS TS BS Phạm Thọ Tuấn Anh
Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

PGS TS BS Lê Chí Dũng
Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

GS TS BS Trần Ngọc Sinh
Chuyên khoa Tiết niệu

PGS TS BS Võ Tấn Sơn
Chuyên khoa Ngoại Thần kinh

PGS TS BS Nguyễn Thị Bay
Chuyên khoa Y học cổ truyền

GS TS BS Trần Thiện Trung
Chuyên khoa Ngoại Tổng quát
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Thư Chúc Tết
Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, tôi xin thay mặt Ban Giám đốc
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Ban Biên soạn ấn phẩm
Sống Khỏe xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc gần xa lời Chúc
Mừng Năm Mới thật nhiều SỨC KHỎE – NIỀM VUI – HẠNH PHÚC.
Thưa quý bạn đọc, trong năm qua ấn phẩm Sống Khỏe đã cố
gắng cung cấp một số thông tin cập nhật, hữu ích về các vấn đề
sức khỏe đang được sự quan tâm của người dân trong cả nước.
Với nhiều chuyên mục, ấn phẩm đã giúp mọi người nâng cao
kiến thức về một số các bệnh thường gặp từ cách phòng ngừa,
cách phát hiện bệnh sớm cho đến các phương pháp điều trị phù
hợp tiên tiến nhất. Nhìn lại năm 2016 với nhiều vấn đề sức khỏe
nổi trội, ấn phẩm Sống Khỏe tự hào là một người bạn đồng hành
đáng tin cậy, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn
dân của ngành Y tế Việt Nam.
Trong mỗi quyển ấn phẩm đều đã có sự đóng góp tích cực của
các tác giả, các Anh Chị Trưởng Phó khoa cùng các thành viên
của Ban biên soạn. Chúng tôi luôn tâm niệm làm sao để cho các
vấn đề chuyên sâu trong y khoa trở nên gần gũi và dễ hiểu đối
với hầu hết quý bạn đọc, tuy nhiên chúng tôi thành thật xin lỗi
vì biết rằng đã không làm được điều này do một số hạn chế
khách quan, chẳng hạn như số ấn phẩm xuất bản, số trang
của từng ấn phẩm… Hơn nữa, bên cạnh đó, chúng tôi còn
nhắm đến việc giúp nâng cao kiến thức cho các đồng nghiệp
trẻ không thuộc vào chuyên ngành các bài viết đề cập.
Chúng tôi cũng luôn ghi nhớ sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ của
Quý cơ quan và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo
quý bạn đọc dành cho Bệnh viện và ấn phẩm Sống Khỏe. Chính
những phản hồi quý báu của bạn đọc đã giúp
chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn trong
công tác chọn lọc bài viết, biên soạn cũng
như phát hành ấn phẩm.
Để đáp lại tấm thịnh tình này, bước
sang năm mới Đinh Dậu 2017, ấn
phẩm Sống Khỏe cam kết sẽ không
ngừng nâng cao chất lượng và đa
dạng hóa nội dung để xứng đáng là
một người bạn tri kỷ, là nơi tư vấn sức
khỏe đáng tin cậy cho cộng đồng.

Trân trọng,
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

KIẾN THỨC Y KHOA

RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG-HÀM
HÃY “TẬP THỂ DỤC” CHO HÀM CỦA BẠN!
BS Đỗ Thị Ngọc Anh (Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt – Răng Hàm Mặt)

Buổi sáng thức dậy, nếu thấy mỏi
hàm, đau vùng ngay trước tai,
đau tăng khi nhai thức ăn, há
ngậm miệng bị lệch hay có tiếng
kêu, há miệng hạn chế…bạn
nên đến gặp bác sĩ Răng Hàm
Mặt ngay, bởi vì đây chính là
những biểu hiện của một bệnh/
hội chứng có tên là rối loạn
thái dương-hàm (RLTDH, theo
cách gọi của người Mỹ) hay rối
loạn chức năng khớp thái
dương-hàm (RLCNKTDH, theo
người Anh).
Rối loạn thái dương-hàm là
thuật ngữ chung để chỉ một
nhóm các bệnh lý của khớp
thái dương-hàm, hoặc của các
cơ liên quan đến sự nhai (cơ
nhai, cơ thái dương, các cơ
chân bướm), hoặc cả hai.
Hàng ngày chúng ta luôn phải
thực hiện nhiều động tác ăn,
nhai, nuốt, nói… nên một khi bị
đau do rối loạn chức năng khớp
thái dương-hàm thì thật khó chịu.
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Đau xuất hiện ở khớp thái dương-hàm, các cơ liên quan đến sự nhai
và cũng có thể lan xa ra ngoài vùng hàm-mặt như ở cổ, vai…
Rối loạn chức năng thể hiện qua các dấu hiệu: tiếng lụp cụp hay
lạo xạo tại khớp khi há ngậm, cảm thấy khó khăn khi đưa hàm sang
bên, ra trước, há miệng theo đường chữ chi, há miệng lệch sang hẳn
một bên.

KIẾN THỨC Y KHOA

NGUYÊN NHÂN CỦA RLTDH
CÓ THỂ LÀ DO:
- Chấn thương trực tiếp vào vùng
khớp, há miệng quá mức trong
thời gian lâu…
- Các thói quen xấu: nghiến răng,
cắn chặt răng…
- Khiếm khuyết cấu trúc: thiểu
sản/ bất sản lồi cầu, bất đối xứng
khung xương mặt…
- Các bệnh lý của khớp như Viêm
đa khớp dạng thấp…
- Ngoài ra, một số yếu tố góp phần
đưa đến rối loạn thái dương-hàm
như stress và các cản trở tại khớp
cắn.

Hiện nay, khoa Phẫu thuật
Hàm Mặt – Răng Hàm Mặt,
Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM đang thực hiện các
điều trị rối loạn thái dươnghàm, bao gồm:
1. Điều trị không can thiệp:
. Thuốc: Kháng viêm - Giảm đau Dãn cơ – An thần
. Tâm lý trị liệu: xoa nắn, chiếu tia
hồng ngoại, chườm nóng, tập vận
động hàm dưới…
. Đặt máng nhai (1): có tác dụng
làm dãn cơ, giảm đau mỏi, giảm
áp lực lên khớp thái dương-hàm,
giúp bảo vệ các răng, giúp làm
hài hòa thần kinh-cơ trong hệ thống

nhai để khắc phục các rối loạn thái dương-hàm, chứng nghiến răng về
đêm, vài hình thái của đau đầu.
2. Điều trị can thiệp trên bộ răng và hệ thống nhai, gồm:
- Mài điều chỉnh khớp cắn
- Nhổ răng
- Phục hình
- Chỉnh hình
- Phẫu thuật
Trong thời đại hiện nay, cuộc sống đầy áp lực là nguy cơ lớn khiến chúng
ta mắc bệnh. Vì vậy, phòng ngừa là cách tốt nhất giúp bạn không phải đối
mặt với sự khó chịu mà bệnh rối loạn thái dương-hàm gây ra.
Trước hết, hãy giữ cho tinh thần thoải mái, chế độ ăn tránh đồ quá cứng,
quá dai. Quan trọng nhất là loại bỏ các thói quen xấu: nhai kẹo chewinggum liên tục, ngậm lưỡi giữa các răng, cắn móng tay, cắn cây viết, cắn
chặt răng…
Sau đó bạn hãy tập vận động hàm dưới, đây giống như bạn tập thể dục
cho hàm vậy. Có vận động – thể dục, hàm của bạn sẽ khỏe mạnh. Đối với
cơ – khớp, có thể nói vận động chính là cuộc sống!
Sau đây là bài tập vận động hàm: thực hiện các động tác sang hai bên
của hàm dưới:
- Nhả răng nhẹ nhàng, hàm ở tư thế nghỉ, hai hàm răng không đụng nhau
- Đưa cằm sang phải và không há lớn thêm, về lại vị trí nghỉ, đưa cằm sang
trái. Thực hiện trước gương để dễ dàng định hướng vận động, chậm rãi
(nếu bạn có một máng nhai, sẽ tập các vận động này dễ dàng hơn)
- Thực hiện 10 động tác đưa cằm sang phải / trái x 5 lần / ngày.
- Không cần đưa hàm sang bên tới biên độ tối đa.
Sau giai đoạn luyện tập từ từ này, thực hiện 50 động tác mỗi ngày, ngày
nào cũng tập.

Sang phải

Về vị trí nghỉ

Sang trái

Chúng tôi tin rằng bạn có thể tập thể dục hàm đều
đặn mỗi ngày!

(1) Từ “máng nhai” đã quen dùng trong ngành răng ở nước ta,
được dịch từ “occlusal splint” tiếng Anh. Dịch theo từ nguyên thì
nó có nghĩa là máng mặt cắn của răng, khi mang nó thì hai hàm
răng xa nhau và không đụng đến nhau.

Hình các máng nhai (1).
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
BS Trần Minh Triết - Khoa Nội Tiết

ĐỊNH NGHĨA
Những phụ nữ từ trước chưa bao giờ bị đái tháo đường
nhưng phát sinh rối loạn dung nạp glucose lần đầu
tiên trong khi mang thai và thường là có thể khỏi sau
khi sinh thì được gọi là bị mắc chứng đái tháo đường
thai kỳ (ĐTĐTK). Như vậy khái niệm này, tức ĐTĐTK,
không bao gồm những phụ nữ đã được biết là có đái
tháo đường típ 1 hay típ 2 từ trước khi thụ thai. Những
trường hợp này được gọi là đái tháo đường tiền thai kỳ
(ĐTĐTTK)(1).
Tỷ lệ ĐTĐTK đang ngày một gia tăng cùng với sự gia
tăng của béo phì và ĐTĐ típ 2. Theo số liệu thống kê
từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh của Hoa Kỳ thì
tỷ lệ ĐTĐTK trên toàn thế giới là khoảng 9,2% và theo
ước tính của Liên đoàn Đái Tháo Đường Thế Giới là
khoảng 15%.
NGUYÊN NHÂN
Đối với cơ thể người bình thường, thức ăn sau khi được
ăn vào sẽ được hấp thu và chuyển hóa thành glucose và
lưu hành trong máu. Insulin là một
nội tiết tố được bài tiết ra từ tuyến
tụy, có vai trò quan trọng giúp
chuyển hóa glucose, đưa glucose
đang lưu hành trong máu vào các
tế bào để sử dụng (như cơ, não,
gan…). Khi người phụ nữ mang
thai, nhau thai sẽ tiết ra nhiều nội
tiết tố khác (như estrogen, cortisol,
HPL) gây ảnh hưởng đến tác
động của insulin, làm cho insulin
không thể đưa glucose vào tế bào
sử dụng và hậu quả là gây tăng
glucose trong máu và ĐTĐTK.
Điều này giải thích nguyên nhân
tại sao ĐTĐTK thường xuất hiện ở
khoảng 3 tháng cuối thai kỳ, khi
mà nhau thai đã to và tiết nhiều
loại nội tiết tố.
TRIỆU CHỨNG VÀ CÁC YẾU
TỐ NGUY CƠ
ĐTĐTK thường không có triệu
chứng gì điển hình, do đó việc
làm các nghiệm pháp tầm soát là
6
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pháp. Buổi tối trước khi làm nghiệm pháp, ăn uống
đầy đủ các chất (tinh bột, đạm, rau xanh…), không hút
thuốc lá và không ăn uống gì thêm sau 10 giờ tối. Buổi
sáng ngày làm nghiệm pháp, thai phụ được rút mẫu
máu đầu tiên để xét nghiệm glucose-máu lúc đói và sau
đó sẽ uống một ly nước đường (trong đó có 75 gram
glucose, theo hướng dẫn của nhân viên y tế, có thể
thêm đá hoặc chanh cho dễ uống). Sau khi uống nước
đường, thai phụ sẽ được rút máu lần 2 sau 1 giờ, và lần
3 sau 2 giờ để xét nghiệm glucose-máu ở các thời điểm
tương ứng. Trong quá trình làm nghiệm pháp, không ăn
uống gì thêm, chỉ có thể uống nước lọc, không nên vận
động quá nhiều (nếu được có thể mang theo sách báo
để đọc trong suốt 2 giờ làm nghiệm pháp).
Kết quả nghiệm pháp dung nạp glucose được cho là
bình thường khi cả 3 mẫu đường-huyết đều thấp hơn
giá trị cho phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái Tháo
Đường Hoa Kỳ:
Đường-huyết
rất quan trọng, nên nhớ rằng mọi phụ nữ đều có thể
phát sinh ĐTĐTK nhưng chỉ có một số người là có nguy
cơ cao hơn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm:
• Tuổi trên 25
• Thừa cân với BMI ≥ 25
• Có người thân (cha, mẹ, anh chị em ruột…) bị đái
tháo đường típ 2
• Bị rối loạn dung nạp glucose, rối loạn đường-huyết
lúc đói hoặc ĐTĐTK trước đó
• Sinh con to trước đó ( ≥ 4 kg)
• Hiện có glucose trong nước tiểu
• Tiền căn bị thai lưu 3 tháng cuối thai kỳ không rõ
nguyên nhân
• Tiền căn sinh con bị dị tật trước đây
• Yếu tố chủng tộc: người Phi, người Ấn, người châu Á,
người gốc Tây Ban Nha, người ở các đảo thuộc
Thái Bình Dương.
CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
Nếu thai phụ có một trong các yếu tố nguy cơ trên sẽ
được xếp vào nhóm nguy cơ cao và cần được tầm soát
đái tháo đường thực sự ngay lần khám thai đầu tiên: xét
nghiệm đường huyết đói, HbA1c hoặc nghiệm pháp
dung nạp glucose. Tất cả những thai phụ có nguy cơ
cao nhưng chưa phát hiện được đái tháo đường ở lần
tầm soát đầu tiên và tất cả những thai phụ trên 25 tuổi
sẽ được thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose vào
tuần thứ 24-28 để xác định hay loại trừ ĐTĐTK.
Nghiệm pháp dung nạp glucose được thực
hiện như sau:
Trước nghiệm pháp, thai phụ ăn uống bình thường
(không ăn kiêng) ít nhất 3 ngày trước khi làm nghiệm

Đường-huyết đói

Kết quả
< 92 mg/dL (hay 5,1 mmol/L)

Đường-huyết sau 1 giờ < 180 mg/dL (hay 10 mmol/L)
Đường-huyết sau 2 giờ < 153 mg/dL (hay 8,5 mmol/L)
Thai phụ được chẩn đoán ĐTĐTK khi có 1 trong 3 giá
trị đường-huyết cao hơn ngưỡng cho phép theo tiêu
chuẩn trên.
BIẾN CHỨNG & HẬU QUẢ
Đái tháo đường thai kỳ ảnh hưởng đến thai
nhi ra sao?
ĐTĐTK thường ảnh hưởng đến người mẹ ở 3 tháng cuối
thai kỳ, khi đó thai nhi đang lớn nhanh. Vì vậy, ĐTĐTK
thường không gây ra các loại khuyết tật như cho các
trẻ sơ sinh khác của các bà mẹ đã bị đái tháo đường
trước khi mang thai.
Tuy nhiên, ĐTĐTK không được điều trị hay kiểm
soát không tốt có thể gây tác hại cho thai. Khi
đường - huyết ở mẹ tăng quá cao, glucose sẽ đi
qua nhau thai và gây tình trạng dư thừa năng
lượng ở thai nhi. Hậu quả là thai nhi to hơn bình
thường (macrosomia) và gây nhiều biến chứng
trong lúc sanh mà biến chứng thường gặp nhất là
sanh khó do kẹt vai. Trẻ sơ sinh sau khi sanh không
còn nhận lượng đường-huyết dư thừa từ mẹ, do đó
dễ bị hạ đường-huyết sau khi sanh, hoặc một vài
biến chứng khác như vàng da, suy hô hấp… Về
lâu dài, trẻ có thể thừa cân và có nguy cơ bị đái
tháo đường típ 2.
Đái tháo đường thai kỳ ảnh hưởng đến người
mẹ ra sao?
ĐTĐTK thường có ít triệu chứng nhưng nếu không điều
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huyết nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ năng
lượng, các chất dinh dưỡng thiết yếu cho thai phụ
và cho sự phát triển của thai nhi. Thông thường các
thai phụ được khuyên nên ăn uống điều độ, hạn chế
những chất bột đường, tăng cường rau xanh nhiều
hơn, để giúp kiểm soát đường-huyết. Nếu không có
chống chỉ định đặc biệt (dọa sanh non, xuất huyết
âm đạo, nhau tiền đạo, ối vỡ sớm…), tất cả các thai
phụ đều được khuyên nên tập luyện thể lực điều độ
(như đi bộ, yoga…) trong suốt thai kỳ nhằm giúp
kiểm soát đường-huyết tốt hơn. Tất nhiên trước khi tập
luyện thể lực, thai phụ cần được thăm khám và tư vấn
đầy đủ bởi các bác sĩ sản khoa và nội tiết.
Trong trường hợp đường-huyết vẫn còn cao, không
được kiểm soát tốt với chế độ dinh dưỡng và tập
luyện thể lực, hoặc hình ảnh thai nhi trên siêu âm
to hơn bình thường, các bác sĩ nội tiết sẽ cho dùng
thuốc để kiểm soát đường-huyết. Thuốc thường dùng
là insulin dạng tiêm (tùy theo từng trường hợp cụ thể,
các bác sĩ sẽ lựa chọn phác đồ điều trị thích hợp).
Thai phụ bị ĐTĐTK nên biết cách tự theo dõi đườnghuyết tại nhà. Bác sĩ nội tiết sẽ tư vấn cách thử
đường-huyết, thời gian thử đường-huyết và các mục
tiêu đường-huyết cần đạt được trong quá trình điều trị
cho từng cá nhân cụ thể.

trị tốt có thể gây ra các biến chứng cho người mẹ
như: cao huyết áp, tiền sản giật, nhiễm trùng, sinh
non, tăng tỷ lệ phải mổ lấy thai, khoảng 20 – 50%
phụ nữ với tiền sử bị ĐTĐTK có nguy cơ bị rối loạn
dung nạp glucose và bị đái tháo đường típ 2 trong
vòng 10 năm sau sanh. Tuy nhiên, đối với những phụ
nữ bị ĐTĐTK mà vẫn giữ được cân nặng lý tưởng
sau sanh thì cuối cùng tỷ lệ phát triển thành đái tháo
đường típ 2 sẽ thấp dưới 25%.
ĐIỀU TRỊ
Phần lớn các trường hợp ĐTĐTK đều được kiểm soát
tốt với một chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện
thể lực hợp lý. Bác sĩ nội tiết hoặc bác sĩ dinh dưỡng
quy định một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho từng
trường hợp cụ thể nhằm giúp kiểm soát tốt đường-

THEO DÕI SAU SANH
Thai phụ nên được làm nghiệm pháp dung nạp
glucose vào khoảng thời gian từ 6-12 tuần sau khi
sanh nhằm phát hiện tình trạng rối loạn dung nạp
glucose còn tiếp tục xảy ra. Thai phụ đã từng bị
ĐTĐTK sẽ có nguy cơ bị đái tháo đường thực sự
trong tương lai, do đó cần có chế độ dinh dưỡng và
tập luyện hợp lý, giữ cân nặng lý tưởng, nhằm giúp
ngăn ngừa đái tháo đường trong tương lai và nên
được tầm soát đái tháo đường định kỳ hàng năm. Trẻ
ngay sau khi sanh sẽ được thử đường-huyết và điều
trị ngay khi có bất thường.
Như vậy, mặc dù ĐTĐTK đang ngày một gia tăng và
có nhiều ảnh hưởng đến thai phụ và thai nhi, chúng
ta vẫn hoàn toàn có thể phòng ngừa và phát hiện
sớm, thông qua việc khám thai định kỳ và tầm soát
ĐTĐTK dựa trên việc đánh giá các yếu tố nguy cơ,
thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose. Khi phát
hiện sớm ĐTĐTK, các bác sĩ sản khoa và nội tiết sẽ
cùng phối hợp để có hướng điều trị thích hợp, kiểm
soát đường-huyết tối ưu nhằm ngăn ngừa các biến
chứng của bệnh cho cả mẹ và con.

CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VIỆT-ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI:
Chứng thai nhi quá to (Fetal macrosomia), Đái tháo đường thai kỳ (Gestational diabetes),
Đái tháo đường tiền thai kỳ (Pregestational diabetes), Đề kháng insulin (Insulin resistance),
Nghiệm pháp dung nạp glucose (Glucose tolerance test), Nhau thai (Placenta).
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TIÊM CHỦNG CHO

BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BS CK1. Nguyễn Thành Thuận - Khoa Nội tiết

Đái tháo đường được xem là đại dịch của toàn cầu khi
tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường ngày càng gia tăng.
Theo thống kê của Liên đoàn Đái Tháo Đường Thế Giới

Đái tháo đường làm cho tôi dễ bị các
vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe,
cho nên tôi cần được tiêm chủng.

(IDF) thì số người mắc bệnh đái tháo đường trên toàn
thế giới vào năm 2015 là 415 triệu người, và ước tính
sẽ tăng đến 642 triệu người vào năm 2040. Bệnh đái
tháo đường gây nên các biến chứng nghiêm trọng, và
để lại hậu quả nặng nề, bao gồm các biến chứng trên
mạch máu lớn (nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tắc động
mạch ngoại biên), biến chứng trên mạch máu nhỏ (suy
thận, bệnh võng mạc do đái tháo đường…). Trong khi
đó, phần lớn bệnh nhân lại ít quan tâm đến việc đái
tháo đường còn làm suy giảm sức đề kháng của họ
đối với bệnh tật. Theo Hiệp hội Đái Tháo Đường Hoa

nặng hơn và nguy cơ tử vong cao hơn. Hiện nay việc

Kỳ (ADA) thì hoạt động miễn dịch của bệnh nhân

tiêm phòng vacxin ngừa các bệnh nhiễm trùng cho

đái tháo đường bị suy giảm, ngay cả khi đường-huyết

bệnh nhân đái tháo đường được xem là biện pháp

của họ được kiểm soát tốt, bởi vậy họ dễ mắc các

cần thiết nhằm giảm các tỷ lệ nhập viện và tử vong do

bệnh nhiễm trùng hơn so với người không bị đái tháo

các bệnh nhiễm trùng gây ra. Tác dụng phụ do tiêm

đường. Đặc biệt ở những bệnh nhân có biến chứng

vacxin thường là nhẹ (như đau, sốt) và rất ít gặp. Rất

tim mạch hay biến chứng thận thì bệnh nhiễm trùng sẽ

hiếm khi có phản ứng phụ nghiêm trọng.
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(Streptococcus pneumoniae) với

BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

Ba loại vacxin phòng bệnh có ý

các thể bệnh như viêm phổi, nhiễm

Người đái tháo đường cũng có tỷ

nghĩa quan trọng và vai trò bảo vệ

trùng huyết, viêm màng não do phế

lệ nhiễm viêm gan siêu vi B cao

hữu hiệu cho bệnh nhân đái tháo

cầu. Bệnh nhân đái tháo đường dễ

hơn so với bệnh nhân không đái

đường là: vacxin ngừa cúm, vacx-

bị nhiễm phế cầu hơn người khác

tháo đường cùng lứa tuổi. Tỷ lệ

in ngừa phế cầu và vacxin ngừa

và nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

không tự thải trừ được siêu vi viêm

viêm gan siêu vi B.

Nguy cơ nhiễm phế cầu tăng nhiều

gan B sau nhiễm bệnh và diễn tiến

hơn ở bệnh nhân đái tháo đường

thành viêm gan siêu vi B mạn tính

BỆNH CÚM

≥ 65 tuổi và có kèm bệnh tim phổi

cũng cao hơn so với bệnh nhân

Cúm là bệnh của toàn cầu, thường

mạn tính. Vacxin ngừa nhiễm phế

không đái tháo đường. Tình trạng

xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 4

cầu bảo vệ được đối với 85-90%

kiểm soát đường-huyết kém và suy

hoặc tháng 5 ở Bắc bán cầu, từ

týp huyết thanh gây bệnh của vi

giảm miễn dịch ở bệnh nhân đái

tháng 4 đến tháng 9 ở các vùng

khuẩn phế cầu. Theo ACIP, vacxin

tháo đường cũng làm tăng các

khí hậu ôn hòa thuộc Nam bán

phế cầu giúp giảm tỷ lệ viêm phổi

đợt bùng phát siêu vi B, các đợt

cầu, và xảy ra quanh năm ở vùng

và tử vong do viêm phổi một cách

viêm gan tiến triển, tăng nguy cơ

nhiệt đới.

xơ gan và ung thư gan ở các

Theo khuyến cáo của Ủy ban

bệnh nhân đái tháo đường.

Tư Vấn Về Thực Hành Tiêm

Phòng ngừa viêm gan siêu vi B

Chủng (ACIP), chủng ngừa

bằng chủng ngừa 3 liều vacxin

cho những người có nguy cơ

(mũi đầu tiên, mũi thứ hai sau

cao trước khi vào mùa dịch

1 tháng và mũi thứ ba sau 5

cúm là biện pháp hiệu quả

tháng kế tiếp) gây được miễn

nhất để làm giảm tác hại

dịch bảo vệ cho 98% số bệnh

của bệnh cúm. Chủng ngừa

nhân. Vacxin viêm gan B sản

cúm làm giảm tần suất bệnh

xuất bằng công nghệ tái tổ

và giảm chi phí chăm sóc y

hợp an toàn và hiệu quả, rất

tế cho bệnh nhân đái tháo

hiếm phản ứng phụ.

đường. Theo ACIP, nên tiêm vacxin

hiệu quả. Hiện không có khuyến

cúm cho tất cả bệnh nhân đái tháo

cáo tiêm ngừa nhắc lại vacxin phế

đường ≥ 6 tháng tuổi, thời gian

cầu cho bệnh nhân đái tháo đường,

tiêm chủng thay đổi tùy theo từng

ngoại trừ chỉ định tiêm nhắc 1 lần

vùng trên thế giới. Ở Việt Nam,

cho các trường hợp đặc biệt sau:

thời điểm tiêm là vào đầu tháng

bệnh nhân trên 65 tuổi đã được

9 dương lịch và nên tiêm nhắc lại

tiêm chủng trước đó, bệnh nhân

hàng năm vì tính miễn dịch của

dưới 65 tuổi đã được tiêm vacxin

vacxin giảm đi sau 1 năm.

hơn 5 năm, bệnh nhân đái tháo

VACXIN DTaP HOẶC TDAP

đường có các bệnh lý mạn tính đi

DTaP (Diphteria, Tetanus, acellular

BỆNH NHIỄM PHẾ CẦU

kèm như hội chứng thận hư, bệnh

Pertussis) là vacxin ngừa bạch hầu,

Bệnh nhân đái tháo đường cũng

thận mạn, tình trạng suy giảm miễn

uốn ván và ho gà dành cho trẻ

dễ nhiễm vi khuẩn phế cầu

dịch và người sau ghép tạng.

em. Bệnh ho gà rất nguy hiểm nếu
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Ngoài ra, theo khuyến cáo năm
2015 của Trung tâm kiểm soát
bệnh và phòng bệnh (CDC),
bệnh nhân đái tháo đường còn
nên được tiêm bổ sung vacxin
DTaP hoặc Tdap (để ngừa 3
bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho
gà) và vacxin thủy đậu.
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nhiễm cho trẻ quá nhỏ. Trẻ em cần

Kỳ mỗi năm có tới 200.000 ca

cách tiêm 2 liều vacxin thủy đậu

được tiêm đủ 5 liều vacxin DTaP

bạch hầu, 200.000 ca ho gà, và

riêng lẻ cách nhau 4-8 tuần.

trước 7 tuổi (vào lúc 2, 4, 6 tháng,

hàng trăm ca uốn ván. Từ khi có

Tóm lại, các bệnh nhiễm trùng

15-18 tháng và 4-6 tuổi). Một liều

vacxin này, số ca uốn ván và bạch

gây diễn biến không thuận lợi

tăng cường miễn dịch cho trẻ vị

hầu giảm 99% và ho gà giảm 80%.

cho sức khỏe ở bệnh nhân đái

thành niên và người lớn cũng được

tháo đường dẫn đến tăng nhu cầu

khuyến cáo (thường khuyến cáo

BỆNH THỦY ĐẬU

sử dụng thuốc và chăm sóc y tế,

tiêm cho trẻ 11-12 tuổi) nhằm giúp

Bệnh thủy đậu là bệnh do vi rút

tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong.

duy trì miễn dịch bảo vệ đối với

nhóm Herpes dễ diễn biến mạn

Thực hành tiêm chủng đầy đủ cho

bệnh ho gà và ngăn ngừa truyền

tính ở cơ địa suy giảm miễn dịch và

bệnh nhân đái tháo đường là biện

vi khuẩn từ người lớn cho trẻ nhỏ.

bệnh nhân đái tháo đường. Nhiễm

pháp chủ động và hữu hiệu nhất

Tdap (Tetanus, Diphteria, acellular

vi rút mạn tính ở các cơ địa này

để bảo đảm chất lượng sống, bảo

Pertussis) là vacxin ngừa bạch hầu,

dễ tái hoạt từng đợt dưới biểu hiện

vệ sức khỏe, giảm đáng kể các tỷ

uốn ván và ho gà, có liều kháng

của bệnh zona và gây đau dữ dội

lệ mắc bệnh và tử vong cho bệnh

nguyên bạch hầu nhỏ hơn, dành

theo rễ thần kinh, ảnh hưởng kéo

nhân đái tháo đường.

cho trẻ lớn và người lớn. Thường

dài đến sức khỏe bệnh nhân đái

Bệnh nhân đái tháo đường cần

được dùng cho các trường hợp cần

tháo đường. Bệnh thủy đậu ở người

đến khám tại các phòng khám

tiêm nhắc lại ở trẻ lớn >11-12 tuổi

suy giảm miễn dịch nặng còn có

tiêm ngừa hay các phòng khám

và người lớn. Phụ nữ có thai cũng

thể dẫn đến các biến chứng nặng

chuyên khoa nội tiết để được tư

được đề nghị tiêm một liều Tdap

như viêm phổi do virut, viêm não,

vấn về các mũi tiêm ngừa cần

cho mỗi lần mang thai (tốt nhất là

màng não, bội nhiễm vi trùng từ da,

thiết để được bảo vệ tốt nhất và

từ các tuần 27 đến 36) để bảo vệ

nhiễm trùng huyết… Bệnh nhân đái

tránh được các chi phí y tế cho

cho trẻ sơ sinh đối với bệnh ho gà.

tháo đường chưa từng bị thủy đậu

các bệnh lý có thể phòng ngừa

Trước khi có các vacxin này, ở Hoa

có thể phòng ngừa hiệu quả bằng

được này.

Khuyến cáo tiêm ngừa Vacxin cho bệnh nhân đái tháo đường trẻ em và người lớn
Vacxin ngừa cúm [1,2] (Influenza vaccine)

Tiêm mỗi năm 1 lần cho tất cả bệnh nhân đái tháo đường ≥ 6 tháng tuổi

Vacxin ngừa viêm phổi do Phế
cầu [1,2] (Pneumococcal polysaccharide vaccine 23 - PPSV23)

Tất cả bệnh nhân đái tháo đường ≥ 2 tuổi
Tiêm nhắc lại một lần nếu: bệnh nhân ≥ 65 tuổi đã được tiêm chủng
trước đó hoặc bệnh nhân < 65 tuổi đã được tiêm chủng hơn 5 năm

Vacxin ngừa Viêm gan siêu vi B
[1,2] (Hepatitis B vaccine)

Tất cả bệnh nhân đái tháo đường

Vacxin ngừa thủy đậu [2]
(ZOSTER vaccine)

Tất cả bệnh nhân ≥ 60 tuổi, bao gồm người đái tháo đường

Vacxin ngừa Bạch hầu,
Uốn ván, Ho gà [2]
(DTaP vaccine hay Tdap
vaccine)

Tất cả bệnh nhân, bao gồm người đái tháo đường

1. Khuyến cáo của Hiệp hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ (ADA: American Diabetes Association ) 2016
2. Khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC: Centers of Disease Control and Prevention) 2015
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ĐIẾC
ĐỘT NGỘT
CẦN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỚM
ThS BS Trần Ngọc Tường Linh

ĐIẾC ĐỘT NGỘT LÀ GÌ?
Nghe kém được chia làm 3 loại: (1) Nghe kém dẫn
truyền - do gián đoạn âm thanh từ tai ngoài đến cửa
sổ bầu dục; (2) Nghe kém tiếp nhận hay điếc do cảm
thụ thần kinh - do tổn thương từ ốc tai đến vỏ não thính
giác; và (3) Nghe kém hỗn hợp - kết hợp hai loại trên
(Hình 1).
Điếc đột ngột (ĐĐN), được định nghĩa là tình trạng mất
hoặc giảm thính lực xảy ra nhanh chóng, phần lớn chỉ
xuất hiện ở một tai, do tổn thương của tai trong, có biểu
hiện nghe kém tiếp nhận trên thính lực đồ đơn âm. Đây
được xem là một cấp cứu trong Tai Mũi Họng, chậm trễ
trong chẩn đoán và điều trị có thể làm giảm hiệu quả
và cơ hội phục hồi thính lực của bệnh nhân.

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc giải phẫu của tai.
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ĐIẾC ĐỘT NGỘT CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
Hiện nay, số bệnh nhân đến khám vì ĐĐN đang
ngày một tăng, ước tính mỗi tháng có trên 90
trường hợp đến khám ở các trung tâm lớn. Bệnh
có xu hướng xảy ra nhiều đối với người làm việc
ở những nơi ồn ào, công việc căng thẳng. Ước
lượng hàng năm gặp ĐĐN ở 1 người trong số
5.000 người, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và thường
gặp ở người lớn độ tuổi 40 và 50. Khoảng 3265% số bệnh nhân ĐĐN tự cải thiện thính lực
một phần hoặc hoàn toàn trong vòng một đến hai
tuần sau khởi phát.
Tuy nhiên, bệnh có thể không thuyên giảm kể cả
khi điều trị tích cực, khiến bệnh nhân lo lắng, để
lại di chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt và công
việc về sau.
ĐIẾC ĐỘT NGỘT – KHÔNG DỄ DÀNG XÁC
ĐỊNH NGUYÊN NHÂN
Nguyên nhân của điếc đột ngột phần lớn khó có thể
xác định. Một số giả thuyết về bệnh nguyên của điếc
đột ngột đã được đưa ra như sau:
- Giả thuyết nhiễm vi-rút: 30-40% các trường hợp ghi
nhận có nhiễm trùng đường hô hấp trên trong vòng 1
tháng trước khi triệu chứng ĐĐN xuất hiện.
- Giả thuyết mạch máu: các tổn thương làm giảm lưu
lượng máu đến tai trong như vi huyết khối, vi thuyên
tắc mạch, co thắt mạch máu, giảm huyết áp, xuất
huyết nội mê nhĩ.
- Giả thuyết miễn dịch: kháng thể kết hợp các kháng
nguyên nội sinh ở tai trong.
- Giả thuyết mất cân bằng áp lực: như trong trường
hợp sũng nước mê nhĩ.
Chỉ khoảng 10 - 15% các trường hợp ĐĐN có thể
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xác định được nguyên nhân. Các
nguyên nhân thường gặp nhất
bao gồm:
- Các bệnh truyền nhiễm: viêm
màng não, viêm mê nhĩ, viêm ốc
tai có thể do các tác nhân nấm, vi
trùng, vi-rút (sởi, quai bị, rubella,
vi-rút gây bệnh mụn rộp, vi-rút gây
bệnh thủy đậu…)
- Các bệnh lý mạch máu: tắc hoặc
co thắt mạch máu tai trong, đặc
biệt ở nhóm bệnh nhân có yếu tố
nguy cơ cao như đái tháo đường,
tăng huyết áp, béo phì, rối loạn
mỡ-máu…
- Các bệnh lý của tai trong như
bệnh Ménière
- Sử dụng các thuốc độc cho tai:
kháng sinh nhóm aminoglycosides,
quinine, aspirin, cisplatin.
- Các bệnh lý tân sinh u: u góc
cầu-tiểu não, u ống tai trong, u di
căn từ nơi khác đến xương thái
dương hay màng não.
- Các bệnh lý tự miễn: u hạt
Wegener, viêm đa khớp, hội
chứng Cogan, bệnh Lupus ban đỏ
hệ thống.
- Các chấn thương: chấn thương
đầu, chấn thương tai do áp lực
(lặn sâu, đi máy bay, leo vùng núi
cao…), chấn thương tai do âm
thanh, rò ngoại dịch.
- Các bệnh lý chuyển hóa: rối
loạn chuyển hóa sắt, suy thận…

LÀM SAO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐIẾC ĐỘT NGỘT ?
Bệnh cảnh điển hình của một
trường hợp ĐĐN là buổi sáng
thức dậy, bệnh nhân có cảm giác
nghe kém 1 bên tai, thường được
phát hiện tình cờ khi bệnh nhân
nghe điện thoại. Các triệu chứng
khác có thể xuất hiện kèm theo là:
đầy nặng tai, ù tai, chóng mặt.
Triệu chứng có thể xuất hiện và
tiến triển nhanh trong vài phút đến
vài giờ hoặc tăng dần trong vài
ba ngày.
Để chẩn đoán ĐĐN, tiến hành
đo thính lực đồ đơn âm. Khám
nghiệm này giúp phân biệt giữa
một trường hợp giảm thính lực dẫn
truyền với một trường hợp giảm
thính lực tiếp nhận.

Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐĐN:
- Giảm thính lực tiếp nhận trên 30
decibels
- Giảm thính lực ở 3 tần số âm liên
tiếp. (hình 2)
- Giảm thính lực xảy ra trong vòng
3 ngày.
Khi đã xác định được ĐĐN, tùy theo
gợi ý trên lâm sàng, người ta sẽ cho
làm thêm các xét nghiệm khác để
tìm nguyên nhân gây bệnh: thử máu,
hình ảnh học (thường là nội soi tai,
chụp cộng hưởng từ) và các nghiệm
pháp đánh giá chức năng tiền đình.
Cần nhắc lại rằng mặc dù thăm
khám bệnh và thực hiện các xét
nghiệm kỹ lưỡng, chỉ có thể xác
định được nguyên nhân gây ĐĐN
cho khoảng 10-15% các trường hợp.

Hình 2:
Thính lực đồ một
bệnh nhân điếc đột
ngột tai trái (đường
biểu diễn màu xanh).
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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Trong số các nguyên nhân ĐĐN,
khoảng 0,8 - 4% các bệnh nhân
có u ống tai trong hoặc u góc cầutiểu não (Hình 3), ngay cả khi
bệnh nhân đã hồi phục thính lực
hoàn toàn cũng không thể hoàn
toàn loại trừ các nguyên nhân
này. Do đó, chụp cộng hưởng
từ (MRI) có tiêm gadolinium là
xét nghiệm phù hợp nhất để loại
trừ các bệnh lý sau ốc tai. Nếu
không thể chụp cộng hưởng từ,
bệnh nhân nên được đo điện
thính giác thân não hoặc đo lại
thính lực đồ trong quá trình điều
trị, các bất thường kéo dài trên 2
xét nghiệm này có thể gợi ý cho
các bệnh lý sau ốc tai.
Chụp CT xương thái dương
không được khuyến cáo thực
hiện thường quy ở các bệnh
nhân ĐĐN, ngoại trừ các trường
hợp bệnh nhân trẻ tuổi. Nhóm
bệnh nhân này có tỷ lệ bệnh lý
u sau ốc tai thấp nhưng có tỷ lệ
bất thường về cấu trúc giải phẫu
cao. Các bất thường giải phẫu
có thể phát hiện bằng chụp CT
ở nhóm bệnh nhân này bao
gồm: thiểu sản ốc tai, hội chứng
Mondini, giãn rộng cống tiền
đình.
NGƯỜI TA LÀM GÌ ĐỂ ĐIỀU
TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT?
Như đã đề cập ở phần nguyên
nhân gây ĐĐN, có 85-90% các
trường hợp không xác định được
nguyên nhân cụ thể. Do đó, có
nhiều thuốc điều trị được đề ra
với mục đích điều trị bao vây
dựa trên các giả thuyết gây
bệnh. Các thuốc này có thể
được phân nhóm theo cơ chế tác
dụng như sau: thuốc kháng viêm
(corticosteroids), thuốc giãn
mạch (histamin, papaverine),
thuốc kháng vi-rút (acyclovir,
valacyclovir), thuốc tiêu sợi huyết
(heparin, warfarin), thuốc hoạt
hóa mạch máu (piracetam), chất
chống oxy hóa (vitamin E, ginko
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biloba). Nhìn chung, các nghiên
cứu về hiệu quả của các cách
điều trị trong ĐĐN còn nhiều
tranh cãi.
Hội Tai Mũi Họng và Phẫu thuật
Đầu Cổ của Hoa Kỳ đã đưa ra

Hình 3: Khối u thần kinh tiền
đình ở góc cầu-tiểu não gây
điếc đột ngột bên tai phải.

- Corticosteroids là một lựa chọn
hiệu quả cho khởi đầu điều
trị. Trước đây, corticosteroids
thường được sử dụng bằng
đường toàn thân (dạng chích
hoặc uống). Trong những năm
gần đây, chích corticoids trực
tiếp xuyên màng nhĩ vào tai
giữa (qua đó thuốc có thể đi vào
tai trong) được nhiều nghiên cứu
ghi nhận tính hiệu quả (Hình
4). Để tiết kiệm chi phí điều trị,
chích corticoids xuyên nhĩ được
khuyến cáo chỉ nên thực hiện
khi thính lực không phục hồi sau
sử dụng corticosteroids đường
toàn thân.
- Oxy cao áp liệu pháp có thể
được sử dụng nhằm hỗ trợ quá
trình điều trị.
- Đánh giá lại thính lực đồ của
bệnh nhân trong vòng 6 tháng
sau chẩn đoán.
- Tư vấn bệnh nhân sử dụng thiết
bị trợ thính giúp bệnh nhân hòa
nhập lại cuộc sống nếu thính lực

Hình 4: Chích corticoids xuyên nhĩ trong điều trị điếc đột ngột.

các khuyến cáo trong tiếp cận
điều trị bệnh nhân ĐĐN không
rõ nguyên nhân như sau:
- Giải thích cho bệnh nhân về
nguyên nhân của ĐĐN và hiệu
quả điều trị.

không phục hồi sau quá trình
điều trị tích cực.
Đối với nhóm bệnh nhân có thể
xác định được nguyên nhân
gây bệnh. Tùy từng trường hợp,
bác sĩ sẽ chỉ định phương thức
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điều trị phù hợp: điều trị kháng
sinh hoặc kháng vi-rút trong các
trường hợp bệnh nhiễm, phẫu
thuật lấp lỗ rò nếu bệnh nhân có
rò ngoại dịch,…
Các nghiên cứu đều ghi nhận việc
khởi động điều trị trong 1 - 2 tuần
đầu sau khi xuất hiện triệu chứng
sẽ đem lại hiệu quả phục hồi cao,
và cơ hội cải thiện sức nghe rất
thấp nếu như bắt đầu điều trị 4
tuần sau thời điểm khởi phát. Việc
điều trị sớm trong những ngày
đầu có thể cải thiện thính lực trong
60-80% các trường hợp.
Các yếu tố tiên lượng khả năng
phục hồi kém bao gồm: chóng
mặt kèm theo, giảm thính lực
nặng, bệnh nhân lớn tuổi.
ĐIẾC ĐỘT NGỘT – PHÒNG
BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
Một số lời khuyên sau có thể
giúp bạn phòng và giảm thiểu
các tác hại do ĐĐN gây ra:
- Tránh những nơi có âm thanh
lớn hoặc đeo dụng cụ hỗ trợ
chống tiếng ồn.
- Có chế độ làm việc và nghỉ
ngơi phù hợp.
- Sử dụng thuốc đúng chỉ định,
tránh tự ý sử dụng kháng sinh
không có y lệnh bác sĩ.
- Tầm soát và điều trị các bệnh
lý tim mạch, rối loạn mỡ-máu và
đái tháo đường.

- Khi các triệu chứng của điếc đột ngột xuất hiện, cần đến khám
bác sĩ ngay nhằm tìm nguyên nhân và điều trị càng sớm càng tốt.

Ghi chú:

- U hạt Wegener (bệnh u hạt với viêm đa mạch máu ở não, các xoang, họng, phổi, thận)
- Hội chứng Cogan (viêm giác mạc không do giang mai + các khiếm khuyết tai-tiền đình hai bên)
- Bệnh Ménière (chóng mặt, điếc một tai, ù tai, mất thăng bằng, nhức đầu, buồn nôn…).
- Hội chứng Mondini (loạn sản hay dị dạng bẩm sinh của mê đạo xương phát hiện bằng chụp X quang)
- Decibels (dB) là đơn vị đo âm thanh.
- Hertz (Hz) là đơn vị đo tần số, cho biết số lần dao động thực hiện được trong 1 giây.
Các thuật ngữ chuyên môn Việt – Anh sử dụng trong bài:
Đa xơ cứng (multiple sclerosis), đo điện thính giác thân não (auditory brainstem response – ABR), điếc đột ngột
do cảm thụ thần kinh (sudden sensorineural hearing loss – SSNHL), thính lực đồ đơn âm (pure tone audiometry),
rò ngoại dịch (perilymph leak).
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PHÒNG TƯ VẤN VỀ
“LỖ MỞ THÔNG RA DA”
CNĐD Nguyễn Thị Kim Phượng

Từ trước đến nay, mang hậu môn nhân tạo
(HMNT) là điều rất đáng ngại cho người bệnh
và thân nhân, thậm chí có bệnh nhân từ chối
phẫu thuật khi biết sau mổ sẽ phải mang
HMNT. Hầu hết bệnh nhân đều phải trải qua
cú sốc tâm lý khi biết mình có HMNT. Thời gian
đầu, việc chăm sóc HMNT tại bệnh viện được
thực hiện bởi bác sĩ và điều dưỡng, khi về nhà
người bệnh và thân nhân sẽ rất bối rối nếu chưa
được hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc, theo
dõi và cách chung sống với HMNT;
đã có khá nhiều biến chứng
do không biết cách tự chăm
sóc như viêm loét da, nhiễm
trùng… ảnh hưởng không
nhỏ đến sức khỏe và chất
lượng cuộc sống của người
mang HMNT.
Thuật ngữ Lỗ Mở Thông Ra
Da (Ostomy) dùng để chỉ việc
phẫu thuật tạo ra lỗ thông giữa
một tạng rỗng với bên ngoài cơ
thể nhằm mục đích chuyển hướng
đi của phân, dịch tiêu hóa hoặc
nước tiểu ra ngoài; ví dụ mở
thông hồi tràng (ileostomy), mở
thông đại tràng (colostomy)
hay mở HMNT, mở thông
dạ dày (gastrostomy), mở
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thông đường niệu (urostomy)… Do đa số bệnh
nhân có lỗ mở thông ra da từ đại tràng nên cụm
từ HMNT cũng được sử dụng để chỉ chung cho
các trường hợp này, tuy nhiên không thật chuẩn
xác.
Năm 1970, Hội Lỗ Mở Thông Ra Da Thế Giới
(The International Ostomy Association - IOA)
được thành lập tại Anh với 10 nước tham dự.
Năm 2001, Hội Lỗ Mở Thông Ra Da Việt Nam
(Vietnam Ostomy Association - VOA) được thành
lập. Năm 2004, Việt Nam chính thức là thành
viên của Hội Lỗ Mở Thông Ra Da Châu Á (Asian
Ostomy Association - AOA ) và của IOA.
Từ yêu cầu thực tế, được sự cho phép của Ban
Giám đốc và sự hỗ trợ của các phòng ban, ngày
06/5/2016, khoa Ngoại Tiêu hóa thành lập
phòng Tư vấn về HMNT với tên gọi “PHÒNG
TƯ VẤN LỖ MỞ THÔNG RA DA”. Phòng Tư
vấn đặt tại Lầu 11 Khu A BV ĐHYD TPHCM,
hoạt động 24/7 với đầy đủ các tài liệu hướng
dẫn, mô hình, video mẫu được trình chiếu trực
quan, sinh động. Tất cả các hoạt động tư vấn
đều miễn phí.
NGƯỜI MANG HMNT VÀ THÂN NHÂN
ĐƯỢC HƯỚNG DẪN GÌ TRONG BUỔI TƯ
VẤN?
Trước tiên, người phụ trách buổi tư vấn sẽ ghi
nhận các thông tin cần thiết về người bệnh như
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cuối buổi tư vấn. Bài trắc nghiệm cuối buổi không
chỉ giúp người tham dự biết và củng cố kiến thức
mình thu nhận được mà còn giúp chúng tôi đánh
giá được hiệu quả của buổi tư vấn. Khi ra về,
người tham dự sẽ mang theo tài liệu hướng dẫn
chăm sóc LMTRD có số điện thoại tư vấn, phiếu
hướng dẫn dinh dưỡng cho người có HMNT, tập
tài liệu “Tìm hiểu về bệnh ung thư đại trực tràng”
và cả kiến thức, kỹ năng, niềm tin vào cuộc sống
mà chúng tôi trao gửi.

tình trạng bệnh, HMNT tạm thời hay vĩnh viễn,
HMNT đại tràng hay mở thông hồi tràng… và cả
hoàn cảnh gia đình của người bệnh. Thông thường,
mỗi buổi tư vấn có khoảng 5-7 người mang HMNT
và thân nhân, bắt đầu là bài trắc nghiệm kiểm tra
kiến thức người được tư vấn. Mọi người được trao
đổi thoải mái khi làm bài. Bài trắc nghiệm kiến
thức về LMTRD vừa giúp thu hút sự chú ý của mọi
người, vừa tạo không khí gần gũi và là cơ sở đánh
giá hiệu quả của buổi tư vấn. Sau đó là phần
thuyết trình, giới thiệu kiến thức cơ bản về LMTRD,
cách chăm sóc, cách tự chăm sóc, cách chọn túi
phù hợp, cách cắt dán túi, cách tháo túi, các
phụ kiện cần thiết khi cần, các biến chứng thông
thường và cách tự xử lý… Người nghe còn được
tư vấn về cách lựa chọn thực phẩm, cách sinh
hoạt riêng tư, cách sinh hoạt cộng đồng ra sao.
Tất cả đều được minh họa bằng hình ảnh hoặc
những thước phim sinh động, cụ thể. Sau phần
cung cấp kiến thức là phần thực hành kỹ năng.
Cả người bệnh và thân nhân sẽ thực hành cắt dán
túi HMNT trên mô hình. Mọi người cùng quan sát,
đánh giá, giúp đỡ, thậm chí chấm điểm lẫn nhau.
Đến lúc này, phần lớn buổi tư vấn đã dần xóa
được sự mặc cảm, e ngại, còn lại là sự đồng cảm,
giúp đỡ, sẻ chia. Sau khi mọi người thực hành kỹ
năng đạt yêu cầu, sẽ là bài trắc nghiệm kiến thức

CHÚNG TÔI TƯ VẤN GÌ CHO NGƯỜI BỆNH
NGOẠI TRÚ?
Người tư vấn có kinh nghiệm sẽ tiếp nhận cuộc gọi
và tư vấn cho những ai có nhu cầu ở bất kỳ thời
điểm nào, hoặc trả lời theo hẹn của tổng đài điện
thoại khi chưa sẵn sàng. Sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp
thời có thể giúp bệnh nhân và thân nhân tự xử lý
các rắc rối đơn giản, giải tỏa được nỗi lo lắng của
họ. Có khá nhiều cuộc gọi chúng tôi nhận được vì
những rắc rối đơn giản như thế, trường hợp phức
tạp sẽ được hướng dẫn đến trực tiếp phòng Tư
vấn hoặc các cơ sở y tế gần nhất. Thời gian qua,
phòng Tư vấn đã tiếp nhận các cuộc gọi từ Quảng
Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Daklak, Lâm Đồng đến
tận Cà Mau, Kiên Giang. Có người đã từng điều trị
tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và cả những
người điều trị ở các bệnh viện khác.
Sau hơn 6 tháng hoạt động, đã có 120 bệnh nhân
và thân nhân nội trú được tư vấn trực tiếp, trong
số đó 40 bệnh nhân mở thông hồi tràng đã được
chuẩn bị tốt cho việc mổ lại phục hồi lưu thông ruột
mà không hề có biến chứng viêm loét da hay nhiễm
trùng; tiếp nhận trên 30 cuộc gọi tư vấn từ nhiều
vùng miền qua số điện thoại 08.39525690.
Phòng Tư vấn LMTRD đầu tiên ở phía Nam của
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ra đời không
chỉ giải quyết nhu cầu được trang bị kiến thức kỹ
năng cho bệnh nhân và thân nhân mà còn hướng
đến nhu cầu đào tạo, huấn luyện đội ngũ điều
dưỡng chuyên chăm sóc LMTRD, có kiến thức, kỹ
năng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về LMTRD.
Chúng tôi đang tham gia các lớp học nâng cao về
công tác điều dưỡng trong Điều trị Mở thông ruột
ra da (Enterostomal Therapy Nurses) ở Canada,
Malaysia và các khóa tập huấn của Hội LMTRD
Châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2017, hội
thảo chuyên đề chăm sóc HMNT sẽ được tổ chức
tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với sự hỗ trợ
của Hội Lỗ mở thông ra da thế giới, Hội Mở thông
ra da Châu Á Thái Bình Dương, các chuyên gia
của Vương quốc Anh. Lúc đó, chắc chắn phòng Tư
vấn Lỗ Mở Thông Ra Da sẽ còn hoạt động hiệu quả
hơn nữa, hầu giúp cho người mang LMTRD có chất
lượng cuộc sống hoàn hảo hơn.
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Phòng Công Tác Xã Hội
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Kết nối yêu thương – Niềm tin lan tỏa
Lắng nghe, thấu hiểu, chăm sóc,
sẻ chia là những giá trị trong cuộc
sống và nó thật sự có ý nghĩa rất
lớn đối với người bệnh. Bên cạnh
việc chăm sóc, điều trị về mặt thể
chất, người bệnh ai cũng cần ở thầy
thuốc sự trợ giúp về tinh thần như
một “liều thuốc” vô giá để vượt qua
nỗi đau bệnh tật. Trên thực tế hiện
nay, trước sự “quá tải” về số lượng
người bệnh tạo áp lực rất lớn đối
với người thầy thuốc, ngành Công
tác xã hội đã được khuyến khích
đưa vào lĩnh vực y tế giúp nâng
cao “liều thuốc tinh thần” cần có
18
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cho người bệnh, hỗ trợ thầy thuốc
giảm bớt áp lực công việc cũng như
nâng cao hiệu quả điều trị.
Với mục tiêu trọng tâm là gia tăng
sự hài lòng của người bệnh, tháng
01/2016, Ban Giám đốc Bệnh viện
Đại học Y Dược (BV ĐHYD) đã
quyết định đổi tên phòng Kế hoạch
Phát triển (P. KHPT) thành phòng
Công tác xã hội (P. CTXH). Với sứ
mệnh đặt ra là cung cấp dịch vụ y
tế đảm bảo mỗi khách hàng được
thụ hưởng sự chăm sóc toàn diện,
tổ chức các hoạt động kết nối và tài
trợ nhằm hỗ trợ vật chất và tinh thần
cho người bệnh, cung cấp thông tin
giáo dục sức khỏe, giới thiệu hình

ảnh, hoạt động của Bệnh viện và
phát triển mối quan hệ công chúng,
P. CTXH chính là nhịp cầu nhân ái
có vai trò quan trọng trong việc xây
dựng mối quan hệ hài hòa giữa thể
chất và tinh thần người bệnh, giữa
người bệnh và thầy thuốc, giữa cơ
sở y tế và cộng đồng. Khẩu hiệu
“Kết nối yêu thương – Niềm tin
lan tỏa” luôn hiện hữu trong mọi
suy nghĩ, hành động của từng nhân
viên công tác xã hội, trên mỗi chiếc
băng rôn trong các chuyến từ thiện
đi đến vùng sâu, vùng xa…
Sau một năm hoạt động, P. CTXH
đã gặt hái được những thành quả
đáng khích lệ nhờ sự đoàn kết và
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phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ
phận. Trong hành trình “Kết nối
yêu thương”, bộ phận vận động
tài trợ đã huy động nguồn lực từ
các công ty, doanh nghiệp để thực
hiện 18 chương trình tư vấn và câu
lạc bộ giáo dục sức khỏe miễn phí,
thu hút hơn 2.100 người tham dự.
Bên cạnh đó, các hoạt động mang
tính nhân văn như hiến máu nhân
đạo, khám bệnh từ thiện, phát
thuốc miễn phí, trao tặng nhà tình
nghĩa, sổ tiết kiệm cho các gia đình
chính sách… đã thu hút nhiều mạnh
thường quân cùng chung tay chăm
lo sức khỏe và nâng cao an sinh
xã hội cho hơn 1.500 người dân
các tỉnh vùng sâu, vùng xa có hoàn
cảnh khó khăn.
Để trở thành cánh tay nối dài đắc
lực cho Ban Giám đốc trong việc
sát cánh hỗ trợ người bệnh, Phòng
Công tác xã hội đã thành lập một
mạng lưới tập hợp hơn 70 nhân
viên y tế, điều dưỡng đại diện cho
các khoa, trung tâm, đơn vị trong
Bệnh viện và nhóm sinh viên tình
nguyện tại các trường đại học trong
thành phố. Thông qua mô hình này,
các thành viên trong mạng lưới sẽ
được tập huấn các kỹ năng về việc
tìm hiểu tâm lý, tổ chức xây dựng
Công tác xã hội đối với người bệnh
và thân nhân. Bên cạnh đó, phải
kể đến những người đầu tiên và
cuối cùng tiếp xúc với người bệnh,
đó chính là nhân viên của bộ phận

hỗ trợ, chăm sóc người bệnh. Đến
bệnh viện trong nỗi lo lắng về bệnh
tật, ngoài đội ngũ chuyên môn, thì
nhân viên Chăm sóc khách hàng
chính là người thân của người bệnh.
Một nụ cười, một ánh nhìn trìu mến,
một nắm tay ấm áp cùng những
lời thăm hỏi, động viên giúp người
bệnh an tâm thụ hưởng các dịch
vụ y tế tốt nhất của Bệnh viện. Một
công việc khác, rất âm thầm, lặng
lẽ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to
lớn, chính là sự chia sẻ cùng người
nhà người bệnh trong thời gian chờ
phẫu thuật. Hằng ngày, đến hẹn lại
lên, nhân viên của bộ phận hỗ trợ
người bệnh đến với từng người nhà,
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng
của họ trong khoảnh khắc chờ đợi
người thân sau cánh cửa của khoa
Gây mê - Hồi sức. Từng khó khăn, thắc mắc được giải đáp triệt để, niềm tin
vào bệnh viện lại tăng lên sau mỗi lần chuyện trò. Còn có những đôi chân
đi không mỏi của bộ phận vận chuyển, các công tác đón bệnh, chuyển
bệnh đều được thực hiện một cách nhuần nhuyễn và nhanh chóng.
Song song đó, sứ mệnh “Lan tỏa niềm tin” luôn được bộ phận truyền
thông đặt lên hàng đầu. Bằng ngòi bút tâm huyết với người bệnh, hơn
2.000 bài viết mang tính thời sự, kiến thức y khoa, hỏi – đáp sức khỏe
từ những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện đã được bộ phận truyền
thông truyền tải đến cộng đồng một cách gần gũi, chính xác và kịp thời.
Bên cạnh đó, nhờ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các cơ quan truyền
thông báo, đài, những thông tin y khoa Bệnh viện cung cấp đều lan tỏa
rộng khắp và đến tay người dân một cách nhanh chóng. Không chỉ thế, bộ
phận truyền thông còn “truyền lửa”, nâng cao niềm tự hào vào thương hiệu
“Bệnh viện đại học” thông qua những bài viết tôn vinh những tấm gương
Thầy giáo – Thầy thuốc điển hình, sự hy sinh thầm lặng của người điều
dưỡng, những ca hay, ca khó, kỹ thuật cao mà đội ngũ bác sĩ thực hiện…
Vào ngày 29/8/2016, Fanpage của BV ĐHYD đã được thêm một dấu tích
màu xanh bên cạnh tên hiển thị, một lần nữa khẳng định niềm tin của cộng
đồng vào chuyên môn Bệnh viện.
Phải nói rằng, với tuổi đời còn quá non trẻ, nhưng với sự định hướng và
hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Bệnh viện, P. CTXH đang dần xây dựng hình ảnh
đậm tính nhân văn của mình trong cộng đồng:

Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp
Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy
Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin
Một nắm tay cho yêu thương còn mãi…
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Bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng, cam
kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn
cao nhất, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro cho
người bệnh và nhân viên y tế.

Đảm bảo sử dụng đúng chỉ định các kỹ thuật
chẩn đoán và điều trị hiện đại, chất lượng
cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điều trị và chăm
sóc sức khỏe của người bệnh.
Xây dựng quy trình hoạt động chăm sóc và
điều trị nhanh chóng, giảm tối đa thời gian
chờ đợi của người bệnh.

Chủ động, sáng tạo, tích cực
đầu tư và triển khai ứng dụng
các kỹ thuật mới, không ngừng
cải tiến chất lượng Bệnh viện
nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn
của Bộ Y tế và các nước tiên
tiến trong khu vực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên
chuyên nghiệp và tận tâm trong công
việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang
thiết bị đảm bảo chất lượng nguồn lực,
tăng cường hợp tác quốc tế và phát
triển bền vững.
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MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

1

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Dịch vụ đăng ký khám bệnh qua điện thoại (dành cho người bệnh đã
điều trị nội trú tại bệnh viện).
- Dịch vụ đưa đón người bệnh bằng xe cứu thương chuyên dụng.
- Dịch vụ phiên dịch miễn phí (tiếng Anh, Hoa, Hàn Quốc, Campuchia).
- Tư vấn và cung cấp thông tin y tế, kiến thức sức khỏe cộng đồng.
- Giới thiệu khách sạn, nhà trọ, giặt ủi, vận chuyển (xe, tàu, máy bay).
Bộ phận Chăm sóc khách hàng bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với đội
ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, không ngừng cải tiến và hoàn
thiện các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Điện thoại: (08) 5405 1010 / 3952 5353 / 3952 5355

2

DỊCH VỤ KHÁM - TẦM SOÁT SỨC KHỎE

3

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU VÀ TƯ VẤN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

4

Để phát triển các dịch vụ y tế nhằm phục vụ nhu cầu khám, tầm soát sức khỏe
của khách hàng, Bệnh viện đã thành lập Đơn vị Khám sức khỏe và bố trí một
khu vực riêng biệt các dịch vụ liên hoàn tạo thuận lợi cho người dân không phải
chờ đợi. Hiện nay Đơn vị Khám sức khỏe đã triển khai bệnh án điện tử để cho
khách hàng có thể truy cập theo dõi kết quả khám, cận lâm sàng... qua website
của Bệnh viện. Đặc biệt Đơn vị Khám sức khỏe có dịch vụ tư vấn trước và sau khi
khám để phát hiện nếu có bất thường sẽ được hướng dẫn điều trị chuyên khoa
Điện thoại: (08) 5405 1212/ (08) 3952 5351

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thường xuyên tổ
chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sơ cấp
cứu, các buổi tư vấn về bệnh nghề nghiệp và các bệnh
thường gặp cho các cá nhân, cơ quan/công ty có nhu
cầu. Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ,
Bác sĩ đầu ngành của Đại học Y Dược TPHCM, chúng
tôi tin sẽ đem đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Sơ cấp cứu: xử trí vết thương, chấn thương, xử trí đột
quỵ, nhồi máu cơ tim, ngộ độc thực phẩm, điện giật,
bỏng...
- Bệnh nghề nghiệp: bệnh về đường hô hấp, cai thuốc
lá, các bệnh về tai-mũi-họng, các bệnh về mắt, trĩ...

- Bệnh thường gặp: cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường,
loãng xương, viêm gan...
- Bệnh lý nam khoa, phụ khoa…
Điện thoại: (08) 3952 5166

DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC
Người bệnh sau khi khám được kê toa thuốc điều trị, dù trên toa thuốc
đã có những hướng dẫn cụ thể rõ ràng nhưng không ít người bệnh vẫn
cảm thấy bối rối và khó khăn trong việc sử dụng thuốc theo toa.
Hiểu được điều này, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã triển khai
dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc. Các dược sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh
viện sẽ tư vấn kỹ càng về công dụng, cách dùng, liều dùng… của từng
loại thuốc.
Điện thoại: (08) 3952 5295

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

21

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
“XU
HƯỚNG
MỚI
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH
TIM MẠCH HIỆN NAY”
Vào ngày 11 – 12/11/2016,
Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM tổ chức Hội nghị khoa học với
chủ đề “Xu hướng mới trong điều trị
bệnh tim mạch hiện nay” tại Trung tâm
Hội nghị Adora. Hội nghị là nơi cập
nhật, chia sẻ các khuyến cáo, hướng
dẫn trong chẩn đoán và điều trị các
bệnh lý tim mạch.
Đến tham dự có PGS TS BS. Trương
Quang Bình – Phó Giám đốc Bệnh
viện, Giám đốc Trung tâm Tim mạch;
GS TS BS. Đặng Vạn Phước - Phó Chủ
tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch
Hội Tim mạch TPHCM và các khách
mời quốc tế. Tại hội nghị, đã có 59
bài thuyết trình được các Giáo sư,
Bác sĩ của Ý, Nhật Bản, Đài Loan,
Malaysia, Thái Lan và Việt Nam trình
bày. Chương trình đã thu hút được sự
tham dự của hơn 700 các bác sĩ nội
khoa, ngoại khoa tim mạch đến từ các
tỉnh thành trong cả nước.
Xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim
mạch tập trung vào việc nghiên cứu và
sản xuất nhiều loại thuốc đáp ứng nhu
cầu điều trị của bác sĩ. Nhiều công
trình khoa học được công bố, nhiều
khuyến cáo và tài liệu hướng dẫn đã
được các hiệp hội đưa ra giúp việc
thực hành của các bác sĩ ngày càng
dễ dàng hơn. Hiện các kỹ thuật chẩn
đoán và điều trị tim mạch của Việt
Nam đã ngang bằng với các nước
trong khu vực và vươn tầm thế giới. Với

KỶ NIỆM 40 NĂM
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TPHCM (27/10/1976 –
27/10/2016)
Ngày 27/10/2016, Đại học Y Dược
TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ
niệm 40 năm hình thành, phát triển
(27/10/1976 – 27/10/2016) và
trao các quyết định khen thưởng cho
tập thể, cá nhân có thành tích xuất
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Một trong ba hội trường diễn ra hội nghị.

đầy đủ các loại thuốc điều trị, những phương tiện và kỹ thuật tiên tiến nhất trong
can thiệp tim mạch, điều trị ít xâm lấn trong phẫu thuật tim mạch, hay điều trị kết
hợp giữa hai phương pháp (hybrid) đã được áp dụng thành công tại Việt Nam,
giúp người bệnh không cần ra nước ngoài điều trị, không phải chịu đựng các
ca mổ lớn, giảm thiểu rủi ro và nhanh chóng bình phục. Ngoài ra, ý thức phòng
ngừa bệnh lý tim mạch trong cộng đồng đã được nâng cao rất nhiều.
PGS TS BS. Trương Quang Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm
Tim mạch phát biểu: “Nội dung của hội nghị năm nay tập trung cập nhật những
khuyến cáo trong điều trị bệnh lý tim mạch như các loại thuốc mới, thiết bị kỹ
thuật mới như stent tự tiêu, phương tiện hình ảnh học tim mạch, thay van động
mạch chủ qua da, những kỹ thuật phẫu thuật tim ít xâm lấn cho cả người lớn và
trẻ em, điều trị bệnh mạch vành bằng tế bào gốc... Hòa nhịp với sự phát triển về
tim mạch học chung của cả nước, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM mong muốn phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Về chiều rộng,
Trung tâm muốn trở thành một nơi chẩn đoán và điều trị được cho tất cả các
dạng bệnh lý tim mạch từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp, bằng những
phương tiện từ cơ bản đến kỹ thuật cao. Về chiều sâu, Trung tâm cũng sẽ phát
triển chuyên sâu và đi đầu trong những kỹ thuật hiện đại, truyền tải và chuyển
giao cho những bệnh viện địa phương, trở thành trung tâm mẫu mực trong nghiên
cứu và đào tạo về tim mạch”.

sắc trong thời gian vừa qua.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS TS BS.
Trần Diệp Tuấn – Hiệu trưởng Đại
học Y Dược TPHCM chia sẻ, trải
qua 40 năm hình thành và phát
triển, tập thể cán bộ viên chức và
sinh viên đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà
nước và nhân dân giao phó, đó
chính là sứ mệnh đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực kinh tế chất lượng

cao, trong việc bảo vệ và chăm sóc
sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM là bệnh viện
công lập hoạt động theo mô hình
Trường – Viện, có uy tín lớn trong
cả nước, gia tăng cả về số lượng
người bệnh, cơ sở vật chất lẫn chất
lượng phục vụ. Cùng với sự phát
triển của đất nước, toàn thể cán bộ
viên chức của trường sẽ cùng đưa
con thuyền Đại học Y Dược TPHCM
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vươn cao, bay xa, phát triển thành
trường đại học ngang tầm trong khu
vực và thế giới.
Trong hai ngày 21 - 22/10/2016, Công
đoàn Đại học Y Dược TPHCM tổ chức
các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40
năm thành lập Đại học Y Dược TPHCM
với chủ đề “Vươn tầm cao mới” như:
triển lãm báo tường, hội diễn văn nghệ,
trò chơi vận động và đêm tiệc Ngày
hội gia đình. Công đoàn và Đoàn
thanh niên Bệnh viện Đại học Y Dược
TP. Hồ Chí Minh đã tích cực hưởng ứng
các hoạt động trên và đạt nhiều giải
thưởng như Giải A toàn đoàn trong
chương trình văn nghệ và giải nhất
trong các trò chơi vận động.
Tại buổi lễ, Đại học Y Dược TPHCM đã vinh dự được nhận cờ thi đua
khen thưởng của Bộ Y tế vì đã có những thành tích đóng góp trong
sự nghiệp đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

LỄ MỪNG CA MỔ TIM THỨ
5.000 CỦA “NHỊP TIM VIỆT
NAM” TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI
HỌC Y DƯỢC TPHCM
Ngày 20/10/2016, Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) trân
trọng tổ chức Lễ mừng ca mổ tim thứ
5.000 của “Nhịp tim Việt Nam”. Đây
là chương trình hợp tác giữa Quỹ Tài
trợ VinaCapital (VCF) và các bệnh viện
trong đó có khoa Phẫu thuật tim mạch
của BV ĐHYD, nhằm giúp đỡ những
trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó
khăn.
Ca bệnh thứ 5.000 của chương trình
được mổ thành công tại BV ĐHYD
là bé Trịnh Phúc Gia N., 3 tuổi đến
từ Ninh Thuận. Cách đây hai tháng,
thông qua chương trình khám sàng lọc
tim của “Nhịp tim Việt Nam” tại Ninh
Thuận, bé được chẩn đoán thông liên
nhĩ và đưa về BV ĐHYD để điều trị.
Đây là ca thứ 5.000 may mắn được
chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí
điều trị. Ba của bé cũng mắc bệnh
tim nên mẹ của bé - chị Hiền - là lao
động chính trong gia đình. Chị Hiền
chia sẻ: “Bé sinh ra đã mắc bệnh tim
bẩm sinh nhưng cuộc sống vất vả, vợ
chồng tôi không đủ điều kiện chữa trị
bệnh cho con, chỉ cầu mong bé sống
được ngày nào thì mừng ngày đó. Khi
nghe thông báo về chương trình khám

Đại diện Công đoàn và Đoàn
Thanh niên thăm hỏi và tặng
quà các bé bị bệnh tim bẩm sinh
tại khoa Phẫu thuật Tim mạch

Ban tổ chức cùng các bé tham gia lễ chúc mừng ca mổ tim thứ 5.000
của “Nhịp tim Việt Nam”.

sàng lọc của “Nhịp tim Việt Nam” tại
Ninh Thuận, chúng tôi vội đưa bé đến
khám. Bác sĩ bảo con tôi có khả năng
được chữa khỏi. Vợ chồng tôi mừng
lắm vì con tôi thế là được cứu rồi!”.
Đôi mắt đỏ hoe khi kể về tháng ngày
vừa qua, mẹ của bé gửi lời cảm ơn
đến BV ĐHYD, đến chương trình “Nhịp
tim Việt Nam” cùng các nhà tài trợ đã
chữa lành trái tim cho bé Gia N và
đem lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho
gia đình.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định – Phó
Giám đốc Trung tâm Tim mạch BV
ĐHYD chia sẻ: Trung tâm Tim mạch BV
ĐHYD là một trong những trung tâm
điều trị, đào tạo và nghiên cứu về tim
mạch hàng đầu trong nước. Trung tâm
hội tụ đầy đủ các yếu tố với nguồn
nhân lực chuyên môn cao, trang thiết
bị máy móc hiện đại, là địa chỉ đáng
tin cậy của mọi người dân. Trung
tâm cũng thường xuyên tham gia các
chương trình mổ tim từ thiện cho các trẻ
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, chương trình hợp tác với VCF để điều trị bệnh tim
bẩm sinh cho trẻ em nghèo là điểm nhấn rất lớn trong những hoạt động vì cộng đồng của BV
ĐHYD. Hy vọng trong tương lai, các trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ ngày càng có nhiều
em được tiếp cận với nền y học hiện đại, sớm trở lại với cuộc sống hằng ngày.
Chương trình “Nhịp tim Việt Nam” đã nhận được sự hỗ trợ từ hơn 1.000 nhà tài trợ đóng góp trực
tiếp hoặc thông qua các sự kiện gây quỹ. Tính đến tháng 10/2016, chương trình “Nhịp tim Việt
Nam” đã đạt mốc cứu sống 5.000 trẻ - đánh dấu chặng đường hoạt động 10 năm với biết bao sự
hỗ trợ cũng như hợp tác từ bệnh viện, địa phương và các nhà hảo tâm.

04

LỄ PHÁT HÀNH CUỐN SÁCH “NHÀ
GIÁO NHÂN DÂN, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ,
BÁC SĨ NGUYỄN ĐÌNH HỐI – CUỘC ĐỜI
VÀ SỰ NGHIỆP”

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2016 và 40 năm thành lập & phát triển Đại học
Y Dược TPHCM (1976 – 2016), Đại học Y Dược TPHCM
(ĐHYD) và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD)
xuất bản cuốn sách “Nhà giáo nhân dân, Giáo sư,
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự
nghiệp”, do Nhà xuất bản Y học phát hành và chủ biên
là PGS TS BS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết –
Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam; PGS TS BS. Trần Thị Trung Chiến – Nguyên
Bộ trưởng Bộ Y tế; Nhà giáo nhân dân, GS TS BS. Đỗ
Kim Sơn - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt
Đức, Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam; các khách mời
Trung ương và địa phương; nhiều thành viên các Ban
Giám hiệu Đại học Y Dược TPHCM tiền nhiệm và đương
nhiệm; các Giám đốc bệnh viện Trung ương và Thành
phố; cùng các thế hệ thầy thuốc và nhân viên Bệnh viện.
Cuốn sách tập hợp những bài viết của chính Ông và
nhiều tác giả khác là những người thân trong gia đình,
bạn bè, đồng nghiệp, học trò, các nhà báo trong và
ngoài nước. Qua cuốn sách, người đọc có thể hình dung
được một phần nào cuộc đời, sự nghiệp và những cống
hiến mang đậm dấu ấn của GS. Nguyễn Đình Hối đối
với ngành Y tế, với ĐHYD và BV ĐHYD.
GS TS BS. Nguyễn Đình Hối, nguyên là Hiệu trưởng
trường ĐHYD và nguyên là Giám đốc BV ĐHYD. Thầy là
một thầy thuốc, thầy giáo, một tấm gương tiêu biểu của
ngành Y tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Ông đã đề ra
mục tiêu đúng đắn, vận dụng sáng tạo, tổ chức thực hiện
một cách quyết liệt và hiệu quả, đưa ĐHYD trở thành
một trường đại học y tế đa ngành hàng đầu đất nước.
Đặc biệt, Ông đã thành công trong việc xây dựng mô
hình Trường – Bệnh viện trở thành mẫu mực, được các
trường đại học y khoa trong nước tiếp nhận.
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Lễ phát hành cuốn sách được tổ chức long trọng
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Mở đầu cuốn sách là lời giới thiệu rất trân trọng của
PGS TS BS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà
viết: “Việc xuất bản sách là dịp để chúng ta vinh danh
GS TS BS. Nguyễn Đình Hối, một tấm gương tiêu biểu
đã gương mẫu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh ‘Thầy thuốc như mẹ hiền’. GS. Nguyễn Đình Hối
là niềm tự hào của ngành Y tế, của Trường ĐHYD và BV
ĐHYD. Cuốn sách là tài liệu giúp chúng ta trong phong
trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Cuốn sách cũng là bài học giáo dục y đạo và y
đức cho các sinh viên, thầy thuốc trẻ để rồi tiếp tục xuất
hiện những tấm gương mới”.
Tiếp theo là bài viết với tình cảm thật sâu sắc của Ông
Nguyễn Minh Triết – Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông đã chia sẻ: “Chúng
tôi giữ mãi trong lòng những tình cảm thân thiết và luôn
nghĩ đến nhau, cho dù sau này cả anh Hối và tôi đều rất
bận rộn với nhiều trọng trách”.
ĐHYD và BV ĐHYD trân trọng giới thiệu cuốn sách “Nhà
giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình
Hối – Cuộc đời và sự nghiệp”, xin hãy đọc, cảm nhận
và chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nhiều điều bổ ích
và thú vị!

TIN HOẠT ĐỘNG

05

LỄ VINH DANH CÁC TÂN PHÓ GIÁO SƯ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHUYÊN GIA
CỦA BỆNH VIỆN
Ngày 23/11/2016, Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM đã long trọng tổ chức
Lễ vinh danh các tân Phó Giáo sư:
- PGS TS BS. Lê Tiến Dũng – Trưởng
khoa Hô hấp
- PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định –
Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch
- PGS TS BS. Bùi Hồng Thiên Khanh –
Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình
- PGS TS BS. Lê Minh Khôi – Khoa
Phẫu thuật tim mạch

Bốn tân Phó Giáo sư được vinh danh.

Và trao Quyết định Bổ nhiệm Chuyên
gia cho:
- PGS TS BS. Lê Thị Tuyết Lan – Khoa
Thăm dò chức năng
- ThS BS. Diệp Thị Thanh Bình – Khoa
Nội tổng hợp
- ThS BS. Dương Phước Hưng – Khoa
Hậu môn - Trực tràng
- BS CKII. Trịnh Thị Minh Châu – Khoa
Y học hạt nhân
Tại buổi lễ, PGS TS BS. Nguyễn
Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện
đã chúc mừng và mong rằng trong
tương lai, các tân Phó Giáo sư và các
chuyên gia sẽ phát huy mọi năng lực
tốt nhất để cùng đưa Bệnh viện lên
tầm cao mới.

Bốn chuyên gia được trao
Quyết định Bổ nhiệm.

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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TÙY BÚT

Dòng chuông chùa Diệc
dệt tuổi thơ tôi
Huy Dung

Chuông ngân vui, dẫu chỉ trăng suông
trẻ leo tít tháp chuông Chùa Diệc*.
Rồi chuông thiêng khóc riết năm lần
cầu siêu: Cha! hai Chị! hai Anh!

Nay (1952) tiễn đoàn tôi lên Việt Bắc
Chuông ngân trịnh trọng, thương da diết
Như bao lần tiễn lớp kiên trung
cứu nước lên đường, hòa vào dòng khốc liệt.

(*) Chùa Diệc ở đường Quang Trung TP Vinh, xưa chim diệc thường về cái hồ trước cổng chùa.

Chào mừng ngày nhà giáo VN
20 -11- 2016
Về khấn các thầy
Huy Dung

(GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng, GS Đặng Văn Ngữ)

Giây phút dâng hương, khấn thành lời
Nghĩa tình chạm nổi đáy hồn tôi
Tim thiêng nghe sóng đời xao động
Thầy thoảng hiện về? nến hương rung!

Thầy ơi ! Thầy biết có chia li?
Ríu rít học trò Thầy nỡ đi!
Từng giọt chắt chiu đêm viết sách
Trồng người mê mải, sạch sầu bi.

Khấn Thầy Di, Thầy Tùng, Thầy Ngữ
Xưa bên Thầy, trí lự còn nông
Nay về sâu nặng ơn lòng
Ơn Thầy tất cả, vun trồng tay tiên.

Con theo Thầy thuở còn mơ mộng
Rồi mộng xa, nay mãi nhớ gì
– Nhớ Thầy Tùng, Thầy Di, Thầy Ngữ.

Nghiệp y, giáo thụ truyền cô đúc
Gương Thầy răn: “hạnh phúc trên đời
Cảm thông giúp đỡ muôn người
‘Minh y’ cứu chữa vì đời thực thi”
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TÙY BÚT

Ước mơ hoa
PGS. Nguyễn Nguyên Trứ

Thầy Nguyễn Đình Hối ước mơ
Xây bệnh viện mới sao cho bằng người
Làm nơi chữa bệnh cứu người
Đào tạo, nghiên cứu, giúp người, giúp ta
Thật là một giấc mơ hoa
Đang thời bao cấp đâu ra tiền tài
Nhớ lời Bác dạy mọi người
Có Dân, vạn khó, ta thời liệu xong!
Như đồng hạn, gặp mưa rào
Trên rừng dưới biển nơi nào cũng vui
Thầy đi tìm khắp nơi nơi
Trong nước, ngoài nước kiếm người tri âm
Trời cao chẳng phụ người nhân
Chuyên gia, doanh nghiệp… xa gần quyết tâm
Mở màn là một tin xuân
Con tàu “không số” đưa chân người tài
Mượn tiền, chuyện lạ thứ hai
Không màng lợi nhuận, tấm lòng khắc ghi
Coi đây là một gia đình
Nhân viên cán bộ hết mình dấn thân!
Cấp trên – Thành, Bộ - nhiều lần
Quan tâm thăm hỏi, dành phần ưu tiên
Mong sao chân cứng, đá mềm
Trời yên biển lặng, mới yên tấm lòng
Sao cho nghìn việc trăm công
Đua nhau cùng tiến, rừng hoa tặng đời
Ngoại giao, tiếp cận tinh hoa
Nội soi phổ biến gần xa thấu tình
Cứu người như cứu chính mình
Lương y: từ mẫu, đinh ninh lời thề
Sông sâu thêm mấy con đò
Bấy nhiêu câu hát giọng hò tri ân!
Hò tri ân, mười phân trọn vẹn
Hai mươi năm thực hiện ước mơ
Tiếng thơ lan tỏa trường thơ
Ngân nga hát mãi ước mơ của Thầy.
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TÙY BÚT

Hà Nội mùa

dâu xoan chín

BS CK2 Phan Bảo Khánh

Hà Nội đang vào đông, mấy hôm nay tiết trời thật dễ chịu cứ y như giữa
những ngày thu mà ông trời vẫn chưa muốn dứt, muốn nấn ná kéo dài
thêm... Trên khắp các con đường quanh phố, những cây dâu da xoan
dường như đẹp hơn vì những chùm quả chín đỏ, lủng lỉu trĩu nặng đầu
cành. Dâu da xoan kéo theo nỗi nhớ về một thời con trẻ... hồi tháng 8 ra
Hà Nội, cây mới trổ hoa, tháng 11 trở lại đã thấy lấp ló trong vòm lá... từng
chùm quả chín, đỏ rực ngọt ngào... Những chùm quả chín trong cái gió se
lạnh đầu đông lại nhắc cho thế hệ chúng tôi một mùa dâu xoan lại đến.
Nói đến Hà nội là nhớ đến hoa sữa và bài hát cùng tên của Phú Quang
"Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp - đường Cổ Ngư xưa chầm
chậm bước ta về". Hà Nội không chỉ có hoa sữa, Hà Nội còn có rất nhiều
cây và hoa khác: cây phượng vỹ hoa đỏ, rực rỡ chở mùa hè đến với học
trò, cây me, cây sấu, cây cơm nguội, cây sưa... Mỗi cây một dáng hoa,
một mùi hương... cây và hoa còn tạo nên cái hồn của phố: hoa sữa đường
Nguyễn Du, hoa phượng hồ Thiền Quang, hoa sấu Phan Đình Phùng...
Nhưng có một loại cây... cho dù ngày xưa dẫu chưa kịp tạo nên hồn phố
nhưng đến bây giờ, mỗi khi trở về Hà Nội tôi đều thấy một bóng cây nay
đã hiện diện khắp nơi trên những con đường nhỏ xinh trong khu phố cổ
hay trên các nẻo đường làng quê: cây dâu da xoan.
Dâu da xoan mảnh mai, nhỏ, bé hơn rất nhiều loài cây thân gỗ lớn khác
như xà cừ, me, sấu, sữa, bằng lăng, phượng vỹ... nên ít được biết đến,
cây không tỏa hương nồng nàn ngào ngạt như hoa sữa. Nhưng là cây có
hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa và quyến rũ vì cái mùi ngọt dịu rất riêng
của nó.
28
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Cuối xuân sang hạ là mùa hoa.
Cuối thu sang đông là mùa quả.
Những quả dâu da xoan bé xinh
chỉ bằng đầu ngón tay út, lúc chín
ngả màu vàng đỏ từng chùm. Đi
trên đường từ Hòa Lạc, Đền Và (Sơn
Tây) đến Trung Hà, Thanh Sơn (Phú
Thọ)... đâu đâu cũng thấy hoa dâu
da xoan nở trắng ngời dọc hai bên
đường. Bọn trẻ học sinh chúng tôi
ở Hà Nội thuở những năm 60 của
thế kỷ trước cũng đã biết lá, mầm,
quả dâu da xoan cũng là thứ ăn
được. Lá, mầm cho vị chua chua,
hơi đắng một chút làm dịu cơn
khát giữa những trận đá bóng hay
những trò chơi trẻ con bất tận của
mùa hè. Lá cây xay nhuyễn trộn với
mật ong còn được dùng cho chăm
sóc da. Quả dâu da xoan cũng
giống như quả xoan, khi chín lại
cho vị ngọt dịu. Dù hạt cứng và to,
phần thịt quả ăn được rất mỏng ....
Nhưng chỉ cần như thế cũng đã là
quá đủ cho tuổi học trò rồi.
Hôm nay, đi dưới hàng cây dâu
da xoan… những bông hoa bé
nhỏ trắng xinh phủ lên cây như
tấm khăn voan của cô dâu ngày
nào, nay đã thành những chùm
quả trĩu cành, lung linh sắc đỏ và
không gian vẫn còn vương nhẹ một
mùi hương thơm dìu dịu… dẫu chỉ
thoảng qua thôi nhưng cũng đủ gợi
nhớ về một thời đã xa...

HỎI ĐÁP

HỎI
Thưa bác sĩ, người nhà của em đã phẫu thuật cắt K hang vị T3N2M0 cách đây hơn 1
tháng. Bác sĩ có khuyên nên hóa trị càng sớm càng tốt. Nhưng vì người nhà sức khỏe chưa
ổn định cảm thấy còn yếu, chưa chuẩn bị tâm lý tốt nên chưa làm hóa trị. Bác sĩ cho em
hỏi là:
1. Người nhà đang ở giai đoạn mấy ạ? Thời gian sống còn khoảng bao lâu?
2. Nếu cần hóa trị thì xin bác sĩ vui lòng cho biết sẽ thực hiện theo phác đồ nào, khoảng bao nhiêu đợt hóa trị
và mỗi đợt hóa trị sẻ cách bao nhiêu tuần?
3. Xin vui lòng cho biết hóa trị có tác dụng phụ nào và có nguy hiểm, ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ
thể không ạ.
4. Người nhà hiện đang dùng thuốc đông y để nhanh hồi phục sức khỏe và cũng đồng thời chữa bệnh, vậy xin
bác sĩ cho biết có có xét nghiệm nào để biết là bệnh nhân đã hết tế bào ác tính hay chưa.
thinh_qa...@yahoo.com.vn
ĐÁP
Cảm ơn bạn đã quan tâm đặt câu hỏi.
Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể trả lời bạn như sau:
1. Người nhà bạn được xếp vào giai đoạn IIIA. Không thể xác định thời gian sống còn chính xác của mỗi bệnh
nhân cụ thể, người ta chỉ có thể ước lượng gần đúng dựa theo các thống kê trên số lượng tương đối lớn bệnh
nhân, được làm ở Mỹ. Theo một tài liệu của Mỹ viết năm 2014, tỷ lệ sống còn sau 5 năm (có điều trị phẫu thuật
+ hóa trị sau phẫu thuật) là khoảng 20% .
2. Một số phác đồ hóa trị sau phẫu thuật K dạ dày: ECF, CAPE-OX (hay XELOX), DCF, EOX, ECX, EOF. Bác sĩ
sẽ chọn lựa phác đồ dựa theo tình hình bệnh lý của bệnh nhân, sức khỏe tổng quát, bệnh đi kèm, điều kiện bảo
hiểm y tế, khả năng tài chính… Tại Bệnh viện chúng tôi, thường dùng phác đồ XELOX, tổng cộng 8 đợt, đợt sau
cách đợt trước 3 tuần.
3. Mỗi phác đồ, do thuốc khác nhau, sẽ có tác dụng phụ khác nhau tương ứng, và mức độ nặng nhẹ cũng khác
nhau. Hóa trị có thể gây độc cho hệ tạo máu (làm thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu), độc gan, thận, thần
kinh ngoại biên, làm sạm da, rụng tóc, hư móng, rối loạn kinh nguyệt ở nữ…
4. Không có xét nghiệm nào có thể xác định đã hết tế bào ung thư, do đó để đánh giá đáp ứng của bệnh với
việc điều trị, phải kết hợp nhiều biện pháp như: khám lâm sàng, xét nghiệm đo nồng độ dấu ấn sinh học ung thư,
khảo sát hình ảnh học (siêu âm, CT, MRI, PET/CT, xạ hình xương…) và theo dõi định kỳ đúng cách, lâu dài sau
khi kết thúc điều trị. Và chúng tôi không khuyến cáo sử dụng thuốc đông y để chữa bệnh này, vì nói thực chúng
tôi không có kinh nghiệm.
Nếu thấy người nhà bạn thể chất còn yếu, tâm lý chưa ổn định, bạn và gia đình nên tìm đến cơ sở y tế đủ điều
kiện để điều trị nâng thể trạng và tư vấn tâm lý hợp lý, không nên tự điều trị tại nhà mà không có tư vấn của nhà
chuyên môn.
Thân mến chào bạn.
BS CKI Trần Vĩnh Thọ - Trưởng khoa Hóa trị Ung thư

HỎI
Thưa bác sĩ. Cháu là nam năm nay 22 tuổi. Hai hôm nay, cháu bị cảm giác lạ ở chân: mu
bàn chân có cảm giác buốt lạnh, không tê, không cảm giác mất lực, không cảm giác kiến bò.
Chủ yếu là bị buốt, thường xảy ra vào buổi tối, như có ai cầm nước đá nhỏ vào chân mình,
buốt buốt lạnh lạnh rất khó tả. Thường kéo dài khá lâu khoảng 1 tiếng. Chủ yếu là ở 2 chân.
Lâu lâu tay mới buốt lạnh như thế nhưng chỉ một lúc là hết. Đôi khi mỏi vai trái và thắt lưng trái. Vậy thưa bác sĩ cháu
bị bệnh gì vậy ạ. Tuy không gây khó khăn gì trong việc đi lại hoạt đông nhưng không biết để lâu có tự khỏi không
hay có ảnh hưởng gì không. Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu tại nhà cháu khá xa bệnh viện ạ.
thienlong...@yahoo.com
ĐÁP
Chào em,
Triệu chứng của em là dị cảm, có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là bệnh của dây thần kinh, bệnh động kinh,
hoặc các rối loạn thần kinh khác. Nếu em không có điều kiện lên bệnh viện Đại Học Y Dược thì nên tìm một bác sĩ
chuyên khoa thần kinh gần nhà để khám xác định bệnh.
Thân mến,
ThS BS Nguyễn Bá Thắng - Phòng khám Thần kinh
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HỎI ĐÁP

HỎI
Cho em hỏi bác sĩ Sương. Mặt em bị mụn nhiều đã từng đi khám Bệnh viện Da liễu và Bệnh
viện ĐHYD nhưng không hết . Em đã từng đi các spa, sử dụng ánh sáng xanh để trị mụn.
Uống thuốc nam va thuốc bắc cũng không khỏi . Gần tới ngày có kinh khỏang 1 tuần la da
mặt nổi rất nhiều mụn hơn cả binh thường . Em năm nay 20 tuổi và bị mụn từ năm 12 tuổi,
xin bác sĩ giải đáp giùm em.
Yentrinh...@yahoo.com
ĐÁP
Chào em, do có nhiều nguyên nhân gây ra mụn: nội tiết, di truyền, thuốc, mỹ phẩm, căng thẳng thần kinh tâm
lý… nên chúng ta không thể làm mụn hết hẳn hoàn toàn 100% mà chỉ có thể kiểm soát mụn thông qua việc điều
trị thích hợp.
Em nên tiếp tục điều trị lại đến khi mụn ổn và sau đó thực hiện việc chăm sóc duy trì để mụn đỡ tái phát.
Chúc em vui, khỏe
BS Võ Thị Bạch Sương - Phụ trách Phòng khám Chăm sóc da

HỎI
Thưa bác sỹ, hôm 13/8 cháu có đi siêu âm vú, phần kết quả bác sỹ có ghi: Vú trái: nhu
mô tuyến vú đều, vị trí 12h có nốt giảm âm, có tăng âm thành sau kích thước 5x4mm,
không đảo lộn cấu trúc tuyến vú, núm vú bình thường. Nhưng bác sỹ không kê đơn thuốc
uống, không biết tình trạng bệnh của cháu như thế nào, có nguy hiểm nhiều không, có
cần phải đi kiểm tra lại không?
vubichhanh...@gmail.com

ĐÁP
Chào em, theo kết quả siêu âm như vậy thì chỉ là một biến đổi lành tính trong vú trái. Tuy nhiên, không thể nói
là sẽ không có các thay đổi khác của mô vú trong thời gian tới, cho nên ngoài siêu âm định kỳ em cũng cần
phải khám vú định kỳ mỗi 6 tháng, để kịp thời phát hiện ung thư giai đoạn sớm.
Thân ái,
PGS TS BS Hứa Thị Ngọc Hà - Phụ trách phòng khám Vú

HỎI
Chào Bác sĩ. Cháu là Trang
(Nam 31 tuổi), cháu bị nứt hậu
môn đã được mổ cách đây đã
1 tuần và cho về điều trị ở nhà.
Bình thường thì vết mổ không
đau nhưng sao lúc cháu đi đại tiện thì đau ghê gớm
và kéo dài chừng 3,4 tiếng mới hết. Đến nay cháu
sợ đau nên phải đi đại tiện 2 lần/ngày để phân nhỏ
bớt đau hơn. Vậy cho cháu hỏi bao lâu thì cháu mới
hết đau hẳn, đi đại tiện 2 lần/ ngày có bị sao không
và sau mổ liệu cháu có nguy cơ bị biến chứng như là
hẹp hậu môn không . Cháu xin cảm ơn
trangbk...@gmail.com
ĐÁP
Chào bạn, đau sau mổ nứt hậu môn là tình trạng
thường gặp sau mổ nên khi xuất viện thường các BS
sẽ cho thuốc giảm đau, kháng viêm, thuốc làm mềm
phân, và nhất là sau khi đi cầu bạn phải ngâm hậu
môn với nước ấm để cơ thắt hậu môn giãn ra thì mới
không đau sau khi đi cầu. Sau mổ nứt hậu môn thì
hầu như hiếm gặp biến chứng hẹp hậu môn.
Thân ái,
ThS BS Dương Phước Hưng - Phụ trách
Phòng khám Hậu môn – Trực tràng
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4 Rối loạn thái dương hàm.
6 Đái tháo đường thai kỳ.
9 Tiêm chủng cho bệnh nhân đái tháo đường.
12 Điếc đột ngột - Cần chẩn đoán và điều trị sớm.

18

Ự GIỚI THIỆU
16 Phòng Tư vấn về: “Lỗ mở thông ra da”.
18 Phòng Công tác Xã hội Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM
Kết nối yêu thương – Niềm tin lan tỏa.

HÔNG TIN CẦN BIẾT
20 Chính sách chất lượng.
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21 Một số dịch vụ tại BV ĐHYD TPHCM.

Ự KIỆN - HOẠT ĐỘNG
- Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị
bệnh tim mạch hiện nay”.
- Kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển
Đại học Y Dược TPHCM (27/10/1976 – 27/10/2016).
- Lễ mừng ca mổ tim thứ 5.000 của “Nhịp tim Việt Nam”
tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
- Lễ phát hành cuốn sách “Nhà giáo nhân dân, Giáo sư,
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp”.
- Lễ vinh danh các tân Phó Giáo sư và trao Quyết định
Bổ nhiệm Chuyên gia của Bệnh viện.

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc
Thực hiện và phát h à nh
Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM
Ðịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
ÐT: (08) 3855 4269
Fax: (08) 3950 6126
Website: www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdh@umc.edu.vn
Thiết kế
Công ty CP TM DV QC TV TK TT Nam Á

ÙY BÚT
26 Dòng chuông chùa Diệc dệt tuổi thơ tôi.
Chào mừng ngày nhà giáo VN 20 -11- 2016
Về khấn các thầy.
27 Ước mơ hoa.
28 Hà Nội mùa dâu xoan chín.

ỎI - ĐÁP
29 - 30

MUC LUC

SỐNG KHỎE BVĐHYD TPHCM

Hội đồng cố vấn
GS TS BS Nguyễn Ðình Hối
PGS BS Nguyễn Mậu Anh

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Nh à Xuất bản Hồng Đức
65 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản
Việt Bắc
G
Chịu trách nhiệm nội dung
TBT ý Bá Toàn
Biên tập: Phan Ngọc Minh
Đối tác liên kết: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản in tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 2
65 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận
Số XNKHXB 3528 - 2016/CXBIPH/09 - 70/HĐ
QĐXB số 267/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 30/12/2016
In xong và nộp lưu chiểu quý 1 năm 2017
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